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Ordföranden Leif Gulin
(aveslråd) Silvägen 7

860 30 Sörberge
Tel: 060-578743

epost:leif.gulin@sca.com

Kassör: Bo Tobiasson
(ledamot) Lärkstigen 11

918 31 Sävar
Tel:090-508 10

epost: tobiasson.bo@telia.com

Ledamot Wåge Lundgrehn
Marsjö Storegård 3
340 12 Annerstad
Tel.0372-23008
070-5240875

epost: lundgrehn@minpost.nu

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Då var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras innehål-
let på årsmötet i Boliden. Vi har även plockat med en del artiklar om höftledsproblem och
orsaken till dessa. Tyvärr har vi inte fått in några längre artiklar från våra medlemmar denna
gång. Vi får hoppas att vi kan rätta till detta till nästa nummer då höstens jaktberättelser
förhoppningsvis dokumenterats och skickats in. Fatta pennan och skriv, skicka resultatet till
Jan-Erik eller mig!

/Märit

Jan-Erik Bjermkvist (uppgiftsinsamlare)
Lögdö 4171
860 33 Bergeforsen
Tel: 060-80420
email:jbje.bjermkvist@spray.se

http://www.halleforshunden.org

Register- Jan-Erik Bjermkvist
hållare Lögdö 4171
Sekreterare 860 33 Bergeforsen
(avelsråd) Tel: 060-80420
epost: jbje.bjermkvist@spray.se

Ledamot: Kent Lindgren
Rödögården 1647
835 92 Krokom
Tel: 063-34380

epost: kentlindgren@bredband.net

Ledamot Jörgen Markusson
Nybyvägen 4
830 30 Lit
Tel: 0642-510 77

epost: jorgen.marcusson@zednet.nu

Ledamot Märit Truuts
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
0481-12112

epost: marit.truuts@halleforshunden.org

Märit Truuts (formgivning)
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
Tel: 0481-12112
email: marit.truuts@halleforshunden.org
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Så är det då dags igen! Hösten börjar
göra sig påmind och jaktsäsongen har
precis börjat. Några av oss har kan-
ske redan tillbringat ett par dagar i
skogen med jakt på björn eller fågel,
medan andra ännu packar rygg-
säcken och inväntar älgjakten.

I de nordligaste länen börjar älgjakten redan
i tidigt i september och några har säkert jagat
30-40 dagar eller mera med sin hund/hundar
innan gevär och annan utrustning kan stäl-
las undan efter en lång jaktsäsong. Andra
som inte har samma goda möjligheter eller
starka intresse kanske nöjer sig med ett tiotal
dagar. Den tid som avsätts till träning och
jakt skiljer sig påtagligt mellan olika jägare
och förutsättningarna för hundarnas jaktliga
mognad är därför också mycket varierande.
Många hundar ges helt enkelt inte den tid
som krävs för att de skall utvecklas till full-
goda jakthundar. Oavsett vilket så tror jag att
vi alla som bedriver jakt med löshund bär på
samma förhoppningar de dagar som vi jagar -
att hundens prestationer är det som skall göra
jakterna minnesvärda.

Ett viktigt villkor för minnesvärda jakter är
givetvis att det finns älgar att jaga och att de
till sitt antal och sammansättning är i balans
med den fodertillgång som finns att utnyttja.

Den älgexplosion som skedde under 1980-
talet, resultatet av ett ändrat skogsbruk och
en eftersläpande avskjutning, kommer inte
att upprepas. Skadorna på den uppväxande
skogen blev helt enkelt för stora. En värde-
förlust som vi, som skördade frukterna av en
överstor älgstam, vältrar över på de genera-
tioner som följer efter oss.

Jag har själv också upplevt 1960-talets glesa
älgstammar med tilldelningar på ibland en halv
älg/1000 ha och en nationell avskjutning som
endast nådde fjärdedelen av den idag. En nivå
som ingen av oss vill återkomma till.

Antalet individer inom en art är och kommer
aldrig att vara statiskt. Det gäller älg såväl
som andra arter. Älgstammens storlek påver-
kas av ett antal ständigt föränderliga fakto-
rer som måste vägas mot varandra – trafik-
skador, skogsskador, betestillgång, kött-
värde, rekreationsvärde, rovdjursstammar
mm, mm. Många, långt utanför grupperna jä-
gare och markägare, har synpunkter på hur
älgstammen skall förvaltas och lämpliga av-
vägningar måste ske. Idag finns det områ-
den där stammen kan tillåtas att öka samti-
digt som det finns andra där skadorna fort-
satt är för stora. Hur en viltstam på bästa sätt
skall förvaltas är ingen enkel sak – och det
gäller kanske i synnerhet älgen.

Bäst att vila
sig för de
framtida
jakterna!
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Det skall bli intressant att se vad som kom-
mer att föreslås i statens utredning om hur
den framtida älgförvaltningen skall ske. Den
kommer att vara färdig lämpligt till älgjakten
– något att tillsammans diskutera och fun-
dera över runt kaffeelden.

Nu är det ju så att det inte räcker med bara
älgar för att det skall bli älgjakt av. Det be-
hövs också jägare, såväl unga som gamla.

Ett stort och brett jaktutövande har fortsatt
starka traditioner i Sverige. Jakten är stabilt
förankrad och har djupa rötter i befolkningen.
Trots detta så börjar den svenska jägarkåren
snart att lida av en ökande förgubbning. Un-
der ett antal år har antalet personer som löser
jaktkort sakta minskat. Rekryteringen av nya
unga jägare måste öka ifall jakt på sikt inte
skall bli en sysselsättning som endast min-
dre och exklusivare grupper ägnar sig åt.
Detta gäller kanske i ännu högre grad för stor-
viltjakt med löshund. Växande storstäder och
fortsatt urbaniseringen innebär att kontak-
terna med jägare blir allt svagare och allmän-
hetens kunskaper om jakt blir sämre. En ut-

Ungdomsrepresentanter från lokal- och rasklubbar vid ett möte i
Rättvik. Oskar Sandkvist representerar Hälleforshundklubben

veckling som jag tycker vi alla skall bekämpa
och fördröja med all den kraft som vi bara
mäktar.

En del i att råda bot på detta är att vi jägare
själva griper tag i problemet. SÄK har därför
uppmanat lokalklubbar och rasklubbar att
utse varsin ungdomsrepresentant. Så skedde
också för vår del vid årsmötet i Boliden. Då
valdes Oskar Sandqvist från Vilhelmina till
att representera Hälleforshundklubben. Han
har sedan dess redan hunnit delta i ett första
ungdomsmöte i Rättvik. Vi andra önskar Os-
kar och övriga ungdomar all den framgång
de kan få med sitt fortsatta arbete.

Men nu får det vara nog om allt detta. Säcken
är packad och hunden trampar förväntans-
fullt omkring – nu är det jakt som väntar för
mig och min hund och jag hoppas att det
också är något som gäller alla er andra.

Ni som inte är skrockfulla av er önskar jag
GOD JAKTLYCKA, till alla er andra säger jag
SKITJAKT PÅ ER!

Leif
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Årsmötet
Hälleforshundklubbens årsmöte ge-
nomfördes söndagen d.27 maj i ett
varmt och soligt Boliden. Vi var några
stycken som anlände redan på
lördagseftermiddagen och efter in-
kvartering så fanns det tid för några
timmars angenäm samvaro tillsam-
mans med andra övernattande med-
lemmar.

Söndagen började redan tidigt på morgonen
med registreringar av de hundar som skulle
bedömas senare under förmiddagen. 20-talet
hälleforshundar var anmälda och vi var många
som intresserat slöt upp runt utställnings-
ringen för att lyssna till domarens kritik. Den

hund som för dagen bäst föll domaren på läp-
pen och slutligen fick priset som bästa häll-
eforsare blev Raskängets Elit, en ung och
ståtlig hanhund som ägs av Jan och Kerstin
Boman.

Årsmötet ägde senare under dagen rum i en
byggnad som finns i nära anslutning till
utställningsområdet. Ca 30-talet personer
deltog i mötet (mötesprotokoll finns på an-
nan plats i tidningen) och som avslutning på
dagen så avnjöt därefter 35 personer, under
trevlig samvaro, den middag som klubben tra-
ditionsenligt bjuder sina medlemmar på.

Leif

Jan Boman visar stolt upp Raskängets Elit. En utmärkt
representant för hälleforhundarna, såväl i skogen som i
utställningsringen.
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Bilder från årsmötet
Hur går det till på en utställning? Här följer en liten guidad tur för hunden.

Man ska springa runt med matte eller husse...

Man ska stå still och visa upp sin vackra sida....
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Man ska mätas...

Domaren ska titta på en och tala om hur man ser ut och hur man rör sig..

Man ska stå still även om
det står andra otrevliga
hundar i närheten...
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Årsstämma i
Hälleforshundklubben

Tid: Söndagen den 27 maj 2007 kl 13.00.

Plats: Boliden

Närvarande: Sammanlagt 31 personer.

§ 1. Ordförande hälsade välkommen.

§ 2. Beslöts att röstning i första hand skulle ske genom handuppräckning.

§ 3. Till mötesordförande valdes Kerstin Boman

§ 4. Anmäldes att Jan-Erik Bjermkvist utsetts till stämmosekreterare.

§ 5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Eva Modin
och Jan Bengtsson

§ 6. Beslöts att samtliga har närvarorätt och klubbmedlemmar har yttranderätt

§ 7. Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 8. Utskickad dagordning antogs.Med  tilllägget att övriga frågor läggs
in i mötet

§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut upplästes och godkändes.
Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§ 10. Beslöts att fastställa årsbokslutet

§ 11. Styrelsen redogjorde för de uppdrag årsmötet i Sandviken givit styrelsen.
Styrelsen har inte mäktat med uppgiften att anordna unghundstävlingar.
Mötet beslöt att uppgiften får vara vilande tills lämpligt tillfälle ges.

§ 12. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§ 13. A: Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsplan
B: Beslöts att godkänna styrelsens rambudgetförslag
C: Beslöts att godkänna oförändrade avgifter

§ 14. I tur att avgå var ordinarie ledamöterna Bo Tobiasson,
Kent Lindgren och Jörgen Marcusson. Samtliga omvaldes

Leif Gulin omvaldes till ordförande i Hälleforshundklubbens styrelse.
Styrelsens utseende för 2007:
Leif Gulin, ordf (omval 1år)
Jan-Erik Bjermkvist, sekreterare (1 år)
Bo Tobiasson, kassör (omval 2 år)
Kent Lindgren, ledamot (omval 2 år)
Wåge Lundgrehn, ledamot (1 år)
Jörgen Marcusson, ledamot (omval 2 år)
Märit Truuts, ledamot (1 år)

§ 15. Omval av revisorerna Assar Karlsson och Kerstin Boman.
Omval av revisorsuppleanterna Ingemar Vesterlund och Larry
Vesterlund.

§ 16. Till valberedningen omvaldes Thord Norlén ,Anders Hagman
och Richard Gradin.
Anders Hagman utsågs till att vara sammankallande.

Som mötesordförande ledde Kerstin Boman årsmötet. Vid sin sida
hade hon Jan-Erik som fungerade som mötessekreterare.



1 0

§ 17. Inga motioner hade inkommit.

§ 18. Under övriga frågor behandlades förslag och information

Till ungdomsrepresentant för klubben valdes Oskar Strandkvist, Vilhelmina

Medlemsavgift krävs in i september för kommande år

Rasstandarden med kommentarer ses över och informeras ut till
SÄK:s  utställningskommite.

Framfördes önskemål om debattsida på HHKs hemsida. Svårigheter finns
med detta eftersom allt måste filtreras. Kolla med Märit om hon vill ha
hjälp med hemsidans förvaltning eftersom detta är ett omfattande arbete.

Leif G och Jan-Erik B informerade om nuläget inom rasen. Eftersom
Hälleforshunden är en mycket liten ras, är det viktigt att känna till
så mycket som möjligt om varje hund vilket vi idag inte gör.
Antalet jaktprov bör öka med ca 20% och höftledröntgade hundar
bör öka från 40% till 60%.
Unghundgranskningen fortsätter som förut, viktigt är att fånga
upp alla unghundar vilket inte är lätt eftersom många ägare inte gör
ägaranmälan till Svenska Kennekubben.

Hälsoenkät är genomförd och kommer att utvärderas under 2007.
I inkomna ca 100 svar uppgav 98 personer att hunden var duglig
som jakthund. Mötet ställde sig frågande till varför det då inte gås
fler jaktprov.

§ 19. Mötet avslutades av ordförande Leif Gulin som tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Leif Gulin Eva Modin Jan Bengtsson
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Unghundsgranskning även denna höst
I år är det tredje året som klubben
genomför en unghundsgranskning.
Ägarna till en hälleforsare född 2006
skall skriva ned en bedömning denne
gör av sin hunds jaktegenskaper. Det
är söket, förmågan att ställa älg samt
viljan att förfölja som bedöms.

Detta gör vi för att vårt avelsråd skall få yt-
terligare ett instrument att använda vid avels-
rådgivning. På detta sätt kan man snabbare
identifiera goda avelsdjur. Ser man en bred
jaktlighet i kullen är avelsmaterialet intressant.

Förhoppningsvis kan granskningen också
leda till att hundägarna intresserar sig för ra-
sens framtid. Vi har ju som bekant en smal
avelsbas i hälleforsrasen. Det är viktigt att
alla bra hundar kommer fram på jaktprov och
står till förfogande för avel! Vi hoppas mycket
på Er hundägare i den här frågan. Många av
Er har redan visat den goda viljan och startat
på prov, fortsätt med det så kommer hälle-
forsarna att bibehålla eller förbättra sin jakt-
liga förmåga framöver. Mest sannolikt det sist-
nämnda.

Personligen tror jag inte att hälleforsarna är
bättre idag än tidigare, tyvärr, jag önskar det
vore omvänt. Den skarpa mentaliteten är
borta och det ska vi vara tacksamma för, så-
dana hundar är svårare att äga i dagens sam-
hälle. Förr var det inte ovanligt och ingen-
ting som det direkt lades några större värde-
ringar i. Det bara konstaterades att antingen
var han snäll eller så inte, men som sagt, be-
svärligare att äga. Jaktligt sett upplever jag
efter att ha pratat med många erfarna häll-
eforsägare under åtminstone de sista 10 åren
att de var hårdare jakthundar förr. Dit ska vi
ta oss igen!

Nu har det dock gått lite ont för oss och mig
i synnerhet. Jag får adresserna till hund-
ägarna av Svenska Kennelklubben. De som
finns registrerade där vill säga. Det är inte
alla som skickar in en ägarbytesanmälan när
de köpt sin hund. Tidigare år när jag frågat
efter adresserna har jag haft dem på mindre
än en vecka, på klisterlappsetikett. I år ringde
jag som tidigare i början av augusti och
gjorde en beställning. Jag gör beställningen
då av två anledningar, dels att så många som
möjligt haft så lång tid som möjligt att skicka
in ägarbytet, dels att utskicket bör vara i au-
gusti och inte tidigare för att minska risken
att det hamnar i någon bortglömd byrålåda
hos hundägaren. Inget hände. Jag ringde och
stötte på. Den handläggande personen på
semester, åter måndag. Ringde igen,
sjukskrivning.Ringde igen och fick förkla-
ringen att de har ett datafel som de inte får
bukt med.  Förklarade att jag absolut behövde
vårt utskick hos hundägarna den 21 augusti.
Möttes av förståelse och hoppades att det
skulle ordna sig, men icke!

Till Er som nu för sent får Era protokoll vill
jag uppmana att fylla i det så gott det går på
de dagar som har varit. Jag tycker detta är
tråkigt, men vad gör man? Det är bättre att ni
fyller i så gott ni kan än att strunta i det! Kom
ihåg att det inte är någon exakt vetenskap
det handlar om, bara något mellan tummen
och pekfingret som ger oss en vink om färd-
riktningen. Jag skriver dessa rader den 3 sep-
tember och adresserna har ännu inte kommit.
Imorgon ringer jag dit igen. Till sist vill jag
önska alla en trevlig och lyckosam höst i sko-
gen.

Lit den 3 september 2007

Jörgen Marcusson
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Statistikuppgifter för att följa avelsarbetet
Statistik är ett bra verktyg för att beskriva nuläget inom rasen och för att sätta
upp lämpliga delmål.

Sedan beslutet om avelsstrategin lades fast för ett drygt år sedan kan det vara av intresse att
följa upp hur det är ställt inom hälleforshundrasen inom områdena funktion, hälsa och gene-
tisk variation. Nedan tittar vi i första hand på funktion och hälsa. Den genetiska variationen
måste vi arbeta vidare med för att bredda avelsbasen, med lämpliga hundar utifrån som
mönstras in och har de kvalifikationer som efterfrågas.

Funktion:
Där följer vi hundar via unghundsgranskningen  fr.o m årskull 2003. Resultat från denna
kommer att presenteras senare.

· Mellan 2000-2006 har 335 jaktprovsstarter utförts.

· Utav hundar i åldersintervallet 1-10 år har idag mellan 23-25% startat på jaktprov.

· Fördelning mellan hanar och tikar: hanar 62%, tikar: 38%.

·  Prisprov hanar 64%, tikar 38%. Prisprov totalt: 60%.

Målsättning:
Antal jaktprovsstarter lika med antalet födda valpar multiplicerat med 1,2. Vilket innebär att
jaktprovsstarterna måste öka med 20% för att nå målet.
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Hälsa:
Häsloenkät är utförd, sammanställning presenteras nedan och utvärdering kommer att utfö-
ras senare. Viktigt att vi alla hjälps åt att rapportera sjukdomar vilket skall göras på SÄK:s
hemsida under adressen http://www.alghundklubben.com/blanketter.sjukdanm.asp

Vi har ingen möjlighet att förhindra spridningen eller förbättra hälsotillstånden, om inte
sjukdomsanmälningar kommer in.
· Hd-röntgade hundar > 24 månader: ca 40 %
· Hd A-B: 87 %     Hd C-D: 13 %
· Hälsoenkät genomförd under 2006, utvärdering pågår
· Information till rasklubbens medlemmar om inrapportering av sjukdomar.

Svar enligt nedan från 97 svarsenkäter, endast fall med mer >1 hund redovisas.

Vad fokuserar vi på framöver:
Hälsa
1. Ökad hd-röntgninge”60%
2. Förbättrad inrapportering av sjukdomar.
3. Utreda ev. arvsgång för tuggmuskelmyosit

Funktion
1. Unghundsgranskning
2. Öka antalet hundar som kommer till prov. Valpar/år : Prov/år = 1 : 1.2
3. Enbart meriterade hundar brukas i avel

Genetisk variation
1. Avelsbegränsning, fn. max 4 valpkullar (endast undantagsvis).
2. Högt antal avelsdjur / Antal valpkullar.
3. Öppen stambok. Lämpliga hundar kan mönstras in.
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Raskängets ELIT på bronsplats
Elit var den yngste hunden av de kva-
lificerade till SM-kvaluttagningen i
Västerbotten.

SM- kvaltävlingen i Västerbottens älghund-
klubb blev klar för en vecka sedan. Elit täv-
lade mot 11 st andra hundar som var flera år
äldre än honom.

Endast 4 st hundar gick till pris.

ELIT tog sin bronsplats med heder, han var
tippad segrare från början, men en stor trafi-
kerad väg förstörde hans segrarplats. (Bilar
passerade mellan hund och älg.)

Nu ser vi fram emot älgjakten som vi startar
måndag den 3/9 med många skall i skogen
och fällda älgar.

Många hälsningar från hund / jaktvännerna

Kerstin & Jan  i Lycksele

1:a - 1:a pris - 79 poäng
Karelsk Björnhund
VIT MOSSENS MEJA
S39685/2004 A
Anders Lundmark, Jörn
Domare Kent Larsson

2:a - 1-pris - 70 poäng
Jämthund
EKKO S41929/2004
Andreas Stenvall, Stensele

3:a - 2:a pris - 64 poäng
Hälleforshund
Raskängets Elit AS27242/2005
Jan Boman, Lycksele

Bild och resultat hämtat från Västerbottens älghundklubb
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Kan felaktig kost och motion ”provocera”
fram höftledsdysplasi?

Höftleder på labrador retriever har röntgen-
undersökts sedan 1965. Andelen röntgade
labradorer ligger numera stadigt runt 60 pro-
cent. Andelen av dessa som har HD-anmärk-
ning var tidigare högre men pendlar ofta runt
20 procent, till exempel mellan åren 1996 och
2000 då andelen varierade mellan 18 och 23
procent.

Svenska Kennelklubben (SKK) registrerar
resultaten från höftleds- och armbågs-
röntgen. Båda föräldrarna ska ha känd
höftledsstatus för att avkomman ska kunna
registreras i SKK. Däremot finns inget krav
på röntgen av föräldradjurens armbågsleder
för registrering av valpkull hos SKK.
Labradorklubben har dock beslutat om ett
frivilligt hälsoprogram där föräldradjuren ska
vara utan anmärkning på höfter och armbå-
gar för att få vara med i klubbens valp-
hänvisning. Andelen parningskombinationer
där båda föräldradjuren har armbågsleder och
höftleder utan anmärkning är sedan 1998
drygt 80 procent.

HD-gradering är inte hela
sanningen
HD är en av de vanligaste ärftliga sjukdo-
marna hos hund. Arvbarheten anses vara re-
lativt låg. Sjukdomen styrs av flera gener och
dessutom av miljöfaktorer. Avelshundens
eget röntgenresultat ger en ganska osäker
uppfattning om dess genetiska uppbyggnad.
Många hundar sompå röntgen tolkas som fria,
och som vi därmed bedömer som likvärdiga,
bär på helt olika genetiska anlag. Vårt urvals-
instrument (HD-graderingen) förmår inte att
skilja dem åt, det är ett något trubbigt instru-
ment, men det är det bästa vi har. HD-fria

Trots mångåriga, avelsmässiga åtgär-
der ger höftledsdysplasi (HD) fortfa-
rande stora problem inom många
hundraser. HD är ett problem som för
vissa hundar innebär ett stort lidande,
och som dessutom innebär stora
röntgenkostnader och huvudbry för
såväl hunduppfödare som hundägare.
I den här artikeln försöker agronomie
doktor MARIE SALLANDER reda ut
begreppen; beror HD på arv eller
miljö, eller är det en kombination av
dessa faktorer? Och går det att tvinga
fram höftledsfel? Frågeställaren
Sven-Erik Delér från Asmundtorp ger
exempel på labradorer där man i fem
generationer haft HD-fria avelsdjur
och sedan, som han anser, kunnat
”provocera fram” hundar med
höftledsfel.

Höftledsdysplasi är en defekt som gör att
höftledskålen inte täcker ledkulan. Ledkulan
får för lite stöd och leden blir instabil. Denna
instabilitet leder till brosk- samt
benpålagringar runt ledskålens kanter och
deformering av lårbenshuvudet. I hur hög
grad detta sker beror bland annat på hun-
dens kroppsvikt och graden av dysplasi.

Vid röntgenundersökning av höftlederna kan
man bedöma graden av felaktig utveckling
av leden och dessutom hur mycket
pålagringar som bildats. Förekomsten av
höftledsdysplasi ökar med åldern. Ju äldre
hundarna är vid röntgentillfället desto högre
förekomst och grad av dysplasi. Av denna
anledning bör röntgenundersökningen helst
utföras inom ett förhållandevis kort tidsin-
tervall på samtliga individer i rasen.



hundar kan genetiskt vara väldigt olika, fastän
de har samma HD-bedömning. Vi använder
ett tröskelvärde, vi säger att de antingen är
HD-fria eller inte fria. Under stämpeln ”HD-
fri” ligger det egentligen en skala graderad
från ”mycket fri” till ”knappt fri”.

Avelsindex ger mer
information
Idag väljer varje uppfödare förhoppningsvis
HD-fria avelsdjur med HD-fria släktingar så
långt bakåt i härstamningen som man kan
överblicka. Man når längre om man använ-
der sig av ett så kallat avelsindex, där man,
förutom avelshundens egna röntgenresultat,
mer systematiskt väger in data med röntgen-
resultat från avkommor och släktingar. Man
ser hundens hela avelsvärde och man kan
skilja HD-fria hundar åt.

Inom bland annat labradorrasen har man
”stått och stampat” på ungefär samma nivå
av HD i flera år, och man verkar inte komma
längre. En av förklaringarna är troligen att man
inte kan skilja de HD-fria hundarna åt gene-
tiskt. Med ett avelsindex skulle man kunna
se skillnader även mellan avelsdjur som har
fria höfter. Aveln skulle bli mer effektiv än
idag och förhoppningsvis skulle
HDfrekvensen sjunka. I ett avelsindex kan
man dessutom lägga in korrigeringar för ex-
empelvis kön, ålder vid röntgentillfälle, fö-
delseår, sederingspreparat (lugnande läkeme-
del), person som avläser, hundens födelse-
land, vikt, hull eller annat som man tror skulle
kunna ha betydelse för framtida avelsindex.
På institutionen för husdjursgenetik vid lant-
bruksuniversitetet utför Sofia Malm ett
doktorandprojekt med avelsindex på hund för
ett fåtal raser. Om projektet slår väl ut är det
möjligt att fler raser kan använda detta i avel-
sarbetet om några år.

Motion och för mycket mat är

riskfaktorer
Förutom att sjukdomar som rör rubbningar i
skelettet påverkas av arvsanlagen kan de
påverkas av olika miljöfaktorer, däribland kost
och motion. Brist på eller överskott av vissa
näringsämnen och energi är generellt sett
kända faktorer som kan ha inverkan. För ex-
empelvis rakitis är brist på kalcium och vita-
min D kända näringsmässiga riskfaktorer.
Kalciumöverskott och överutfodring av en-
ergi anses vara kända riskfaktorer för oste-
ochondros.

När det gäller HD har forskarna bara påvisat
ett samband mellan överutfodring av energi
och HD. Det uppfödare och hundägare kan
göra för att den egna hunden ska löpa en så
liten risk att drabbas av HD som möjligt är att
inte ge för mycket mat. För att lättare hålla
hunden smal kan man med fördel ge ett foder
som innehåller cirka 10-15 procent fett (av
torrsubstansen). Om fodret innehåller mer fett
är det lätt att ge för mycket, eftersom fodret
är väldigt smakligt och varje deciliter inne-
håller väldigt mycket energi. Överutfodring,
särskilt under uppväxten, kan resultera i ökad
disposition för övervikt under hela hundens
liv eftersom inte bara fettcellernas storlek,
utan även antalet, ökar hos den unga hun-
den. Hos en vuxen hund som gradvis blir
överviktig, ökar endast fettcellernas storlek.

Med tanke på att olika internationella studier
visar att mellan 25-40 procent av alla hundar
kan anses överviktiga, så är detta ett stort
problem. Hunden ska hållas så slank att man
med lätthet kan känna revbenen då man sme-
ker den längs bröstkorgen. Bakom revbenen
ska det finnas en tydligt markerad midja. Får
du trycka med fingrarna för att känna revbe-
nen är hunden i för gott hull. Ur hälsosyn-
punkt är det ofta bättre att underutfodra hun-



den en aning än att överutfodra den. En stu-
die på labradorer visade att smala individer
visade olika sjukdomssymtom först vid hö-
gre ålder och levde två år längre än sina mer
fetlagda kamrater. Generellt sett får man alltså
behålla sin hund längre om man håller den
slank. Även Sveriges Lantbruksuniversitet
satsar på forskning om hundars övervikt. År
2005 kommer vi i samarbete med veterinär-
kliniker att bland annat registrera såväl vikt
som hull vid ettårsröntgen och vid ettårs-
vaccinationer för att få en uppskattning om
hur stor andel av de svenska hundarna som
är överviktiga.

I en fallkontrollstudie från 2001-2002 utförd
av agronomstuderande Marie Trogen jämför-
des 160 hundar med HD och 160 kontroll-
hundar som var HDfria. Svarsfrekvensen i stu-
dien var 90 procent (292/325). Studien visade
bland annat att alla hundar som haft fri till-
gång på foder fått HD med anmärkning, det

vill säga inga var HD-fria. Ett tips är att man
utfodrar den hund som växer, särskilt stor-
vuxna raser, med återhållsamma fodergivor.

Forskning har visat att under dagens
svenska förhållanden äter mellan 90-95 pro-
cent av hundarna en fullgod kost, om man
tittar på behovet av varje näringsämne för
sig. De som faller utanför näringsnormerna
är först och främst de som äter ett helfoder
(ofta industriellt torrfoder) där alla nödvän-
diga näringsämnen ingår, men där matte/husse
dessutom ger extra vitaminer och mineraler.
Dessa hundar får för stora mängder av till
exempel fettlösliga vitaminer samt mineraler
och riskerar ibland att bli förgiftade! Med
andra ord, ge inte extra vitaminer och
mineraler om du ger ett helfoder.

Den andra gruppen som faller utanför
näringsnormerna är hundar som äter hemla-
gad mat eller matrester men där matte/husse
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glömmer att tillsätta vitaminer och mineraler.
Detta är ett måste, annars får hunden inte en
fullgod kost. Dessa hundar äter alltså för lite
vitaminer och mineraler. Felaktig kost före-
kommer fortfarande, men är ett avsevärt min-
dre problem idag än vad det har varit, och det
har hittills inte visat sig vara en riskfaktor för
att utveckla HD.

Motionen ökas successivt
När det gäller motionens inverkan på olika
skelettsjukdomar finns inte lika mycket forsk-
ning publicerad som på utfodringssidan. I
många länder motioneras inte hundarna på
samma sätt som i Sverige. Det är därför svå-
rare att få en säker utvärdering av motionens
effekter, eftersom de som motionerar inte all-
tid gör det lika regelbundet och metodiskt.
Enstaka forskare har i populationsstudier*
ändå försökt registrera motion, exempelvis i
ett försök där hundens lek med andra hundar
presenterades som en riskfaktor för att få oste-
ochondros.

I ovan nämnda svenska labradorstudie visar
preliminära resultat att pinnkastning är en
möjlig riskfaktor för HD. Många hund-
uppfödare rekommenderar att man inte bör
cykla med hunden före ett års ålder, en re-
kommendation som jag personligen anser att
man bör följa tills det finns vetenskapliga
belägg för annat. Vid ett års ålder har hundar
av de flesta raser i stort sett vuxit färdigt och
då kan man successivt öka träningen. Van-
liga promenader bör man kunna öka från tio
minuter under valpstadiet till uppemot en till
två timmar vid ettårsåldern om det sker i hun-
dens egen takt. Håll valpen mycket slank sam-
tidigt som musklerna försiktigt tränas och man
ger ett fullgott foder. Då tror jag att hund-
ägaren gjort vad man kan för att skelettet ska
bli så bra som möjligt utifrån de genetiska
förutsättningar hunden har.

Sammanfattning
Jag skulle vilja påstå att de som idag forskar
eller på något sätt är mer insatta i HD är väl
medvetna om att det är en sjukdom som inte
enbart beror på genetiska faktorer. Genom att
ge så bra mat och motion som möjligt utifrån
den kunskap som är tillgänglig idag, kan varje
hundägare göra sitt för att öka chansen för
att få en HD-fri hund.

Genom att utfodra så att hunden är/blir tjock
eller motionera den på fel sätt, så kan man
som djurägare bidra till att en genetisk benä-
genhet att få HD kan förvärras. Men, å andra
sidan, har hunden en genetisk benägenhet
att få HD, så kanske man inte helt kan förhin-
dra att hunden får HD genom att utfodra och
motionera helt rätt.

Det är möjligt att man, som Sven-Erik beskri-
ver, har HD-fria hundar i fem generationer och
att det sedan föds hundar som är behäftade
med HD. Det finns ingen möjlighet att välja
genetiskt bättre individer eftersom man gör
avelsurvalet på enskilda hanar samt tikar och
inte genom avelsindex. Det är därför också
tänkbart att det efter fem generationers avel-
sarbete kan dyka upp en hund med HD, även
om man utfodrat och motionerat hunden på
ett bra sätt. Men det är troligare att så sker
om man överutfodrat hunden eller haft ett
missgynnsamt motionsmönster.

Om vi i framtiden kan använda oss av avels-
index kommer vi att få oerhört mycket säkrare
avelsvärden. Med hjälp av en databas där
hundars HD-status finns registrerade kan alla
djur få ett avelsindex baserat på sitt eget, sina
avkommors och släktingars resultat.
Uppfödaren kan ur databasen sortera fram
de hanar som är mest lämpliga för en parning
och fattar ett beslut om parningskombination.
Efter detta följer valpägarens arbete med att
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ge valpen rätt uppväxt. När hunden närmar
sig ettårsåldern ser vi med spänning fram
emot resultatet...

Marie Sallander

Agronomie doktor MARIE SALLANDER ar-
betar vid Institutionen för kirurgi och medi-
cin smådjur, vid Sveriges Lantbruks-
universitet i Uppsala.

Fotnot:* populationsstudie = studie av en
bestämd grupp individer, till exempel hundar
av en speciell ras.

Litteratur
Case, L., Carey, D., Hirakawa, D & Daristotle,
L. 2000. Canine and Feline Nutrition. St Louis:
Mosby – Year Book, Inc.

Kealy, R. et al. 2002. Effects of diet restriction
on life span and age-related changes in dogs.
JAVMA, 220, 9, 1315-1320.

Lindberg, S. 2002. Avelsvärdering för
höftledsdysplasi för hund. Institutionen för
husdjursgenetik, SLU. Uppsala.

Sallander, M. 2001. Diet and activity in Swe-
dish Dogs. Doktorsavhandling. Institutionen
för Husdjurens utfodring och vård, Agraria
290. SLU. Uppsala.

Slater, M. et al. 1992. Diet and exercise as
potential risk factors for osteochondritis
dissecans in dogs. Am Journal of
VeterinaryResearch. Vol. 53, No. 11 Nov, p.
2119-2124.

Trogen, M. 2003. Undersökning av samban-
det mellan utfodring, motion och
höftledsdysplasi och armbågsledsartros hos
labradorer. Institutionen för husdjurens ut-
fodring och vård, SLU. Uppsala

www.labradorklubben.se

www.skk.se

Artikeln är hämtad från Doggy rapport nr
4/04.

- Om jag dog knall och fall Greta älskade,

skulle du då gråta mycket?

- Det vet du väl, jag gråter ju för nästan

ingenting
- Ni får sluta som chaufför hos mej.

Idag var det andra gången på två veckor

som ni har varit nära på att köra ihjäl

mej.
- Snälla direktören, ge mej en chans

till.

- Har din hund något stamträd?- Nej den går till vilket träd

som helst.

-Vad får man om man korsar en

pitbullterrier med en kommunal-

arbetare?

-?????

-En mördarsnigel.



2 0

Rapport avseende sederingsrutiner vid
höftledsröntgen
Artikeln är hämtad från SKK, se hän-
visning i slutet.

Sofia Lindberg1, Birgitta Danell1, Lennart
Swenson1, Lars Audell2, Åke Hedhammar3

1Inst. för husdjursgenetik, SLU, Box 7023, 750
07 Uppsala
2Lars Audell Veterinär AB
3Inst. för kirurgi och medicin, smådjur, SLU,
Box 7037, 750 07 Uppsala
Bakgrund

Efter övergången till det nya systemet för
avläsning av röntgenbilder från höftledsund-
ersökning har från många håll uttryckts en
oro för de skillnader i avläsningsresultat som
uppstått. Som en möjlig orsak till förekom-
mande skillnader har det framförts att sede-
ringsrutinen vid undersökningstillfället va-
rierar mellan olika kliniker.

För att få klarhet i vilka rutiner som idag til-
lämpas vid höftledsröntgen skickades en
enkät ut till samtliga 238 kliniker i Sverige som
utför officiell höftledsröntgen. Enkäten om-
fattade frågor om vilka preparat och doser
som används vid sedering i samband med
höftledsröntgen, i vilken utsträckning avsteg
görs från huvudsaklig sederingsrutin samt
på vilket sätt bakbenen är fixerade vid bild-
tagningen. Svarsfrekvensen var mycket god;
209 enkäter returnerades ifyllda, vilket mot-
svarar 88 %.

Denna rapport är en första sammanställning
av enkätsvaren och omfattar även en prelimi-
när analys av sederingsrutinens inverkan på
resultatet vid höftledsröntgen. Rapporten har
skickats ut till samtliga röntgenkliniker för att
dessa så fort som möjligt skall få ta del av

resultaten. Rapporten kommer även att redo-
visas för delegaterna i kennelfullmäktige (KF)
i samband med KF:s möte den 26-28 septem-
ber.

Sammanställning av enkätsvaren
Preparat och doser

Av enkätsvaren framkom att den mest an-
vända sederingsrutinen (113 kliniker) utgjor-
des av en kombination av preparaten Domi-
tor och Torbugesic, vanligen med dosen

0,1 ml/10kg av vartdera preparatet. 59 kliniker
angav att de använde enbart Domitor vid
sederingen, vanligen då doserat enligt till-
verkarens föreskrifter. Sedering med Plegicil
tillämpades som huvudsaklig rutin vid sju
kliniker och Rompun användes vid sex av
klinikerna. Resterande 24 kliniker hade an-
tingen angett annan sederingsrutin än nå-
gon av de ovan nämnda (vanligen Domitor i
kombination med annat preparat än Torbuge-
sic) eller hade i enkäten angett flera olika ru-
tiner, men ingen uppgift om hur frekvent dessa
användes. Utifrån detta kategoriserades
klinikerna i fem grupper med olika sederings-
rutiner: Domitor + Torbugesic, Domitor,
Plegicil, Rompun samt Övriga.

Alternativa rutiner

En stor andel av klinikerna angav att de i 99-
100 % av fallen använde sig av den angivna
rutinen. I de fall där avsteg förekom var en
vanlig orsak till detta att djuret var sövt av
någon annan anledning (ofta med Propofol)
och i samband med detta även höftleds-



2 1

röntgades. Vid tio kliniker röntgades 5-40 %
av hundarna helt osederade. Detta skedde
oftast på ägarens begäran.

Fixering av bakbenen

Hela 200 av de 209 kliniker som svarade på
enkäten uppgav att de använde sig av manu-
ell fixering, d v s någon håller i bakbenen vid
undersökningen. Endast en klinik svarade att
de använde sig av mekanisk fixering där be-
nen fixerades med sandsäckar, rep eller dy-
likt. Resterande åtta kliniker hade kryssat i
båda alternativen (manuell respektive meka-
nisk fixering).

Sederingsrutinens inverkan

på HD-resultatet
Material

För att få en uppfattning om huruvida sede-
ringsrutinen har någon inverkan på resulta-
tet av höftledsröntgen studerades röntgen-
resultat från hundar, av åtta olika raser, un-
dersökta från och med 2002-01-01 till och med
2003-03-31. De raser som ingick i studien var
berner sennenhund, boxer, golden retriever,
labrador retriever, newfoundlandshund, rott-
weiler, sankt bernardshund och schäfer.

Veterinärdata hämtades från Svenska
Kennelklubbens (SKK) databas och bearbe-
tades vid Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU). Materialet omfattade HD-status, klinik-
nummer, avläsare, kön, födelsedatum,
röntgendatum samt notering om slappa höft-
leder i de fall där sådan förekom. Informatio-
nen om vid vilken klinik en hund röntgats
gjorde det möjligt att, utifrån enkätsvaren,
komplettera undersökningsresultaten med
vilken sederingsrutin som normalt använts
vid respektive klinik. Eftersom det i veterinär-

data inte finns någon uppgift om vilket pre-
parat en enskild hund sederats med, utan
enbart vid vilken klinik den undersökts, före-
ligger dock en risk för felklassning avseende
sederingsrutin för de hundar som röntgats
vid kliniker där man angett att avsteg görs
från den huvudsakliga sederingsrutinen. För
att minimera risken för att en hund hamnade i
fel grupp uteslöts i analyserna de kliniker som
angett att de i mer än 10 % av fallen gjorde
avsteg från den huvudsakliga sederings-
rutinen. Detta medförde att 175 kliniker av de
209 som besvarat enkäten ingick i studien av
sederingsrutinens inverkan på HD-status.

Totalt inkluderades resultat från 5941
höftledsundersökningar i analyserna. Preli-
minära resultat uteslöts på grund av osäker-
heten i dessa diagnoser. Till denna kategori
räknades resultat som av SKK registrerats
som preliminära samt undersökningar som
genomförts på hundar som vid röntgen-
tillfället var yngre än ett år.

Metoder

För att få en bättre överblick över materialet
beräknades först frekvensen av hundar för-
delade på kön, ålder, sederingsrutin, HD-sta-
tus, avläsare, ras samt fixeringsmetod. Frek-
vensen av olika HD-status vid respektive
sederingsrutin beräknades också, liksom fö-
rekomsten av slappa höftleder fördelat på ras
och sederingsrutin.

Eftersom även andra faktorer än sederings-
preparat kan tänkas påverka frekvensen av
HD går det inte att enbart utifrån deskriptiva
analyser uttala sig om vilken inverkan sede-
ringsrutinen har på undersökningsresultatet.
För att kunna skatta effekten av sederings-
rutin måste inverkan av flera andra faktorer
med inflytande över resultatet beaktas sam-
tidigt i en statistisk analys. I nästa steg gjor-
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des därför variansanalyser där effekten av
olika miljöfaktorer på HD-resultatet skattades.
I variansanalyser testas också om de skattade
skillnaderna är större än vad som kan förkla-
ras av slumpen, d v s signifikanta. De fakto-
rer som inkluderades i analyserna var, för-
utom sederingspreparat, eterinärklinik, kön,
ras och ålder vid röntgen. Det undersöktes
också vilken effekt förekomsten av slappa
leder hade på HD-statusen samt hur ovan
nämnda miljöfaktorer påverkade frekvensen
av slappa leder.

Resultat av deskriptiva analyser

Könsfördelningen i det studerade materialet
var relativt jämn med 47 % hanar och 53 %
tikar. Medelåldern vid röntgen varierade mel-
lan raserna eftersom minimiåldern för officiell
HD-diagnos för sankt bernardshund och new-
foundlandshund är 18 månader och för res-
terande raser 12 månader (Tabell 1).

Tabell 1. Medelålder vid röntgen för respek-
tive ras, angivet som ålder i dagar.

Ras Medelålder
Berner sennenhund 511
Boxer 584
Golden retriever 521
Labrador retriever 520
Newfoundlandshund 804
Rottweiler 505
Sankt bernardshund 745
Schäfer 577

Antalet undersökningsresultat för HD för
respektive ras redovisas i Tabell 2. Flest re-
sultat fanns för schäfer, golden retriever och
labrador retriever.

Tabell 2. Frekvens av höftleds-
undersökningar fördelat på ras.

Ras Antal undersökta Procent
Berner sennenhund 417 7,0
Boxer 295 5,0
Golden retriever 1448 24,4
Labrador retriever 1374 23,1
Newfoundlandshund 118 2,0
Rottweiler 674 11,3
Sankt bernardshund 65 1,1
Schäfer 1550 26,1

I Tabell 3 redovisas frekvensen av höftleds-
undersökningar fördelade på sederings-
preparat. Av tabellen framgår att Domitor i
kombination med Torbugesic, alternativt en-
bart Domitor, använts vid drygt 80 % av un-
dersökningarna. Plegicil användes vid cirka
11 % av röntgentillfällena.

Tabell 3. Frekvens av höftleds-
undersökningar fördelat på sederings-
preparat.

Preparat Antal undersökta Procent
Domitor + Torbugesic 3517 59,2
Domitor 1393 23,5
Plegicil 682 11,5
Rompun 184 3,1
Övriga 165 2,8

Drygt 93 % av undersökningarna hade ge-
nomförts under manuell fixering vilket med-
förde att antalet undersökningar där meka-
nisk fixering använts var för litet för att på ett
meningsfullt sätt skatta huruvida denna fak-
tor inverkar på undersökningsresultatet. Frek-
vensen av HD i det studerade materialet fram-
går av Tabell 4. Tabellen visar att drygt 70 %
av de höftledsundersökta hundarna var fria
från HD, d v s bedömdes som A eller B.
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Tabell 4. Frekvens av undersökningar förde-
lat på HD-status.

HD-status Antal undersökta Procent
A 2722 45,8
B 1518 25,6
C 1057 17,8
D 515 8,7
E 129 2,2

Över 90 % av röntgenbilderna hade bedömts
av samma avläsare, varför effekten av avlä-
sare inte inkluderades i de fortsatta analy-
serna.

I Tabell 5 (se längst ner på sidan) redovisas
frekvensfördelningen för HD-status för res-
pektive sederingspreparat. Av tabellen fram-
går att de kliniker som angett att de använder
Plegicil vid sederingen har den högsta frek-
vensen av HD-fria hundar (A och B hundar).

Vad gäller förekomsten av slappa leder hade
totalt 477 av de 5941 hundarna i materialet
särskild notering om slappa leder. Noteringen
förekom endast hos hundar med HD, d v s
med diagnosen C, D eller E. Av hundarna med
diagnosen C hade 29 % notering om slappa
leder, motsvarande siffror för hundar med sta-
tus D och E var 30 respektive 13 %. Hos ber-
ner sennenhund och sankt bernardshund
hade hundar med HD något högre frekvens
av slappa leder än i de övriga raserna. Bland
preparaten avvek Plegicil, som uppvisade
lägst frekvens av slappa leder.

Resultat av variansanalyser

Resultaten av analyserna visade på en signi-
fikant effekt av sederingsrutin på
HDresultatet. Som de deskriptiva analyserna
indikerade var det Plegicil som gav den läg-
sta frekvensen av HD. Trenden var den
samma i alla åtta raser, även om storleken av
effekten varierade något mellan raserna.

Förutom sederingsrutinens inverkan på HD-
resultatet visade det sig också vara av bety-
delse vid vilken klinik undersökningen ge-
nomförts. Analyserna visade på signifikanta
skillnader i HD-resultat även mellan kliniker
som använt sig av samma preparat vid seder-
ingen. En möjlig förklaring till detta kan vara
att klinikerna i viss mån har olika rutiner som
påverkar undersökningsresultatet, till exem-
pel visar enkäten att doseringen av preparat
skiljer sig något mellan olika kliniker. En an-
nan orsak kan vara att klinikerna får in hund-
material av olika kvalitet beroende på var de
är belägna geografiskt.

Hundens ras var också av betydelse för HD-
frekvensen. Detta är inte överraskande efter-
som vi redan sedan tidigare vet att frekven-
sen av HD varierar mellan raser.

Skillnader fanns också mellan tikar och han-
hundar, men effekten av hundens kön på HD-
statusen varierade mellan de olika raserna. I
de flesta raser (sankt bernardshund, schäfer,
berner sennenhund, boxer, golden retriever

Tabell 5. Frekvens av HD fördelat på preparat, angivet i %.

Preparat / HD-status A B C D E
Domitor + Torbugesic 45,0 24,8 18,6 9,3 2,3
Domitor 44,0 25,3 19,2 9,1 2,4
Plegicil 55,0 28,7 10,6 4,7 1,0
Rompun 42,9 24,5 20,1 10,3 2,2
Övriga 44,2 31,5 15,8 6,1 2,4



och labrador retriever) hade tikar högre frek-
vens av HD än hanhundar, men för newfound-
landshund och rottweiler var förhållandet det
omvända med högre HD-frekvens bland ha-
narna. Även i tidigare studier har man funnit
att effekten av kön varierar mellan raser.

Ålder vid röntgen hade effekt på
undersökningsresultatet såtillvida att frek-
vensen av HD generellt ökade med ökad ål-
der. Storleken av ålderseffekten varierade
dock mellan raser, något som troligen kan
förklaras med skillnader i storlek och tillväxt-
takt mellan raserna.

Analyserna av slappa leder visar att denna
faktor, som ju är en del av det som omfattas
av begreppet HD, förklarar en betydande del
av variationen i HD-frekvens. I de deskriptiva
analyserna framkom att en lägre andel av de
affekterade hundarna i Plegicilgruppen hade
notering om slappa leder än de som sederats
med andra preparat. Dessa skillnader kunde
dock inte säkerställas statistiskt i de genom-
förda variansanalyserna. En möjlig orsak till
detta är den begränsade omfattningen av
materialet.

Sederingsrutinens inverkan på

resultat vid armbågsröntgen
Även om den aktuella enkäten avser rutiner
vid höftledsröntgen är den relevant även för
resultat från röntgen av armbågsleder efter-
som i princip samtliga undersökningar av arm-
bågsleder görs i samband med höftleds-
röntgen.

Liknande analyser av effekten av sederings-
rutin på resultaten vid armbågsröntgen har
påbörjats. Utifrån de preliminära analyserna
kan inga signifikanta skillnader mellan olika
sederingsrutiner påvisas.

Slutsatser och konsekvenser

av studien
Av de genomförda analyserna framgår att
sederingsrutinen är av betydelse för resulta-
tet vid höftledsröntgen. Preparatet Plegicil
visade sig i analyserna ge lägre frekvens av
HD än övriga preparat. I praktiken innebär
detta ett problem framförallt i de raser där in-
divider med en HD-status sämre än B inte får
användas i avel. För hundar med höftleder i
gränsskiktet mellan B och C skulle då sede-
ringsmetoden kunna bli avgörande för om
individen får gå i avel eller ej.

Det finns även en annan konsekvens av sede-
ringsmetodens effekt på HD-resultatet. Den
minskade HD-frekvens som normalt följer av
ett avelsprogram mot HD kan ha dolts av att
det, under de senaste tio till femton åren, skett
en förskjutning i användningen av preparat
från Plegicil till de nyare preparaten Domitor
och Torbugesic.

Den nya kunskap som studien medfört inne-
bär att åtgärder bör vidtas för att bedöm-
ningen av höftleder skall bli mer jämförbar
och rättvisande. Antingen måste man vid
bedömningen av en hunds höftleder i fort-
sättningen ta hänsyn till vilken sederings-
rutin som använts vid röntgen eller så bör en
striktare standardisering av sederingen tilläm-
pas.

Tack vare de metoder som idag finns för att
skatta avelsvärden har vi i det framtida avel-
sarbetet möjlighet att få fram avelsvärden för
HD, korrigerade för effekten av sederings-
rutin och andra viktiga miljöfaktorer. Vid SLU
pågår för närvarande en pilotstudie rörande
avelsvärdering för HD med hjälp av sådan
metodik.



Den första åtgärd som kommer att vidtas inom
SKK:s organisation till följd av de erhållna
resultaten är införande av krav på att uppgift
om använt preparat och dosering vid seder-
ingen anges på blanketten för höftleds-
röntgen. Detta ger möjlighet att med större
säkerhet få information om rutinerna vid sede-
ring för en enskild hund samt förhindra att
hundar röntgas osederade. Frågan om sede-
ringsrutiner vid höftledsröntgen kommer
även att tas upp i Nordisk Kennelunion och i
den nordiska röntgenpanelen, samt i FCI:s
vetenskapliga kommitté.

Förutom effekten av sederingsrutin visar ana-
lyserna på att även andra faktorer är av bety-
delse för resultatet vid röntgen. Hundar som
var äldre vid röntgentillfället hade generellt
en högre frekvens av HD än yngre hundar.
För att minimera inverkan av ålderseffekten
bör man i möjligaste mån standardisera det
åldersintervall inom vilket hundarna röntgas.

Avslutningsvis bör det påpekas att även om
de skillnader mellan sederingspreparat som
påvisats ställer till problem, för såväl hund-
uppfödare som veterinärkliniker, medför ändå
kunskapen om denna felkälla att vi i framti-
den har möjlighet att ta hänsyn till den i våra
utvärderingar. Genom detta kan vi uppnå en
säkrare värdering av höftlederna än tidigare
och därmed större möjligheter till avels-
framsteg.

Tack!
Vi vill tacka alla de veterinärkliniker som så
snabbt och omsorgsfullt besvarat enkäten
och därmed gjort denna studie möjlig.

Artikeln är hämtad från:

http://www.skk.se/pdf/avel/AK_sedering03.pdf

En kvinna kom in till apoteketet och ville

köpa en burk arsenik.Biträdet skakade på huvudet och sa:
- ni måste ha ett recept, det räcker inte med

ett fotografi av er man!

Fröken: Är det någon i klassen som

kan nämna ett djur som man bör se

upp med i trafiken?

- Pelle svara säkert: Vägrenen!

Landsortstidningen refererade går-

dagens händelser: ”så snart lands-

hövdingen inträdde i lokalen ansågs

kreatursutställningen öppnad”



Vill du ha tidningen digitalt?
På årsmötet i Boliden framkom öns-
kemål från medlemmar om att få tid-
ningen digitalt istället för pappersfor-
mat.

Vill även du ha den digitalt i stället för pap-
persformat?

Bli miljömedveten läs din tidning på datorn!

I digitalt format får du tidningen via din epost
i pdf-format. Den digitala tidningen innehål-
ler bilder i färg eller svartvit. Vill du ha en
mindre filstorlek kan den även skickas ut i
svartvit.

Meddela mig i så fall via epost:

marit.truuts@halleforshunden.se

Efterlysning av mer material!

Vi måste få in mer
medlemsmaterial till tidningen!

Allt material är
av intresse!

Eposta eller skicka materialet  via post till Märit!

Jaktberättelser
Roliga eller tråkiga
händelser med din
hund!Historier

- Är din nya vakthund lika bra
som den gamla?

- Bättre. Jag har inte kommit
in i mitt hus på fyra dagar...



Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 måna-
der efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro

Lösning

Korsord 07 nr 1
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris Marie Lundgren Rossön
2:a pris Mikael Salo Storuman
3:e pris Inger Ax Malung

Priserna skickas ut under hösten, vin-
narna till kryss 0603 är inte bortglömda
de kommer få sina priser nu i höst!

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________
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